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Op donderdag 25 augustus fietsen we ongeveer 50 km.
langs rustige wegen naar Lier.
We vertrekken via het Vrĳbroekpark en Leuvense vaart
tot in Battel. Langs Mechelen Noord, de Dĳle en de
Vrouwvliet bereiken we het domein Tivoli met zĳn mooi
kasteel en park. We rĳden door dit park, dwarsen de
Antwerpse steenweg en rĳden vervolgens via de
Blokhuisstraat en de Oude baan tot in Walem centrum.
Hierna nemen we de Lange Zandstaat en komen aan
de Abdĳ van Rozendaal.
We stoppen even om de gebouwen van het vroegere
klooster te bekĳken (pesthuis, koetshuis, poortgebouw).
Daarna langs de Netedĳk via Duffel naar Lier.

Rond 12 uur
worden we
verwacht in
het Hof van
Aragon waar
de tafel voor
ons gedekt
staat.

De kok voorziet voor ons een dagsoep en een koude schotel
met frieten.

Na de maaltĳd (rond 14 uur) komen de gidsen ons ophalen voor
een bezoek aan het begĳnhof en de Zimmertoren.

We komen daarna om 16 uur samen op het Zimmerplein en
vertrekken via de Netedĳk naar Duffel en stoppen even aan de
ruïnes van het Kasteel ter Elst waar we uitleg krĳgen over de
geschiedenis van dit domein.
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Het was een van de
oudste gebouwen
van de provincie
Antwerpen en
bestond reeds van
in de Middeleeuwen.

Via de Netedĳk
fietsen we verder tot
aan de spoorweg-
brug , vanaf hier
verder langs de
overzĳde van de
Nete tot aan de brug
van Walem,
dwarsen dan de
Koning Albertlaan
en rĳden tot aan
Battenbroek.
We fietsen verder
langs de vĳver van
het industrieterrein
Mechelen-Noord en
nemen de brug over

de Dĳle tot in Battel.

We stoppen nog even in de Batteliek (de vroegere kerk van Battel) en proeven hier van een plaatselĳk
gebrouwen bier of een frisdrank en een hapje. Daarna via de Oude Leestse baan en de Zennedĳk terug naar
Hombeek.

PRAKTISCH
Donderdag 25 augustus

Vertrek om 9 uur aan het dorpshuis
Inbegrepen in de prĳs:

Middagmaal rond 12 uur in het Hof van Aragon te Lier
Verse dagsoep, koude schotel met salade en frieten
1 glas wĳn of pils of frisdrank en 1 koffie of thee

Rondleiding in Lier met gids en bezoek Zimmertoren
Op de terugweg bezoek aan de Batteliek te Battel

met drankje en hapje.
Terug in Hombeek rond 19 uur

Inschrĳven door betaling van €39
op rekening van Hoembeka BE73 7332 1720 5460
voor 15 augustus met vermelding “fietstocht”
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KANTOOR	WILLIAM	CORNETTE	BVBA		

VERZEKERINGEN	–	BANKZAKEN		

BANKSTRAAT	7	

2811	MECHELEN-HOMBEEK		

TEL:	015/414819	–	FAX:	015/424092	

william.corneMe@porPma.be		

															

Hoeve 
Ten Bossche

B
HP 1018
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www.hoevetenbossche.be

Ook open op
zondagvoormiddag

COIFFURE NICOLE 

Gemeentestraat 29 
Hombeek 

KBC	Bank	&	Verzekering	
Grote	Markt	27	
2800	Mechelen	
015/298200	
mechelen.centrum@kbc.be

Lilly’s

Schoonheidssalon
0472 66 51 96
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Hombeek@argenta.be • 015/41.09.90
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Wil je extra informatie,
kĳk op

www.hoembeka.be of
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706

Afgiftekantoor 1980 ZEMST

TENTOONSTELLING HOEMBEKA
Jan Bertens, begaafd Hombeeks kunstenaar
zondag 19 juni 2022 van 14 tot 17 uur

Op kermiszondag 19 juni wordt in Hombeek
het dorpshuis opengesteld.

Om 13 uur verwelkomt de burgemeester de
nieuwe inwoners in onze gemeente en van 14
tot 17 uur stellen alle verenigingen die het
dorpshuis gebruiken zich voor aan de
Hombekenaren en andere geïnteresseerden.
Er zĳn optredens en een mooie tentoon-
stelling over de Hombeekse kunstenaar Jan
Bertens.

Wĳ nodigen onze leden dan ook graag uit
deze tentoonstelling te komen bezoeken.

Inkom gratis

Jan Bertens is in Hombeek geboren in 1901 als jongste telg in het gezin van Frans
Bertens en Jetteke Van Horenbeeck.

Hĳ is zĳn leven lang zeer begaan geweest met schrĳven, dichten, tekenen en schilderen.
Kunstenaar van nature, werkte hĳ om den brode in de Eternit-fabrieken te Kapelle-op-
den-Bos. Hĳ hield van Hombeek en was ook meer dan 30 jaar trommelaar bĳ de
Harmonie Sint-Martinus.

In 1973 ging hĳ geruisloos van ons heen, de dromer met een ongebreidelde fantasie en
veel talenten.


